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শাসকদের ব্যাপাদর সাব্ধান – সুফিয়ান 

সাওরী রহ. এর উপদেশমালা ও ফশক্ষা 

 

সুফিয়ান সাওরী[ii] রহ. আব্বাে ইব্ন আব্বাে আল খাওয়াস আল-

আরসুফি[iii] কক একফি ফিফিদে ব্দলফিদলন- 

“েুফম এমন এক সমদয় ব্সব্াস করি কে সমদয় ব্সব্াস করা কেদক নব্ীফি 

(সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম) এর সাহাব্াগণ (রাফেয়াল্লাহু আনহু) পানাহ 

িাইদেন। অব্শযই দ্বীন এর কেদকাদনা ব্যাপাদর োরা আমাদের িাইদে ভাল 

ব্ুঝদেন। দ্বীন এর ব্যাপাদর অনযানযদের মোমদের িাইদে োদের মোমে 

আমাদের কাদি অগ্রগণয। ভাব্ব্ার ফব্ষয় হল সাহাব্াগণ (রাফেয়াল্লাহু আনহু) কে 

সময়িাদক অপিন্দ করদেন কস সমদয় আমরা োরা অব্স্থান করফি োদের কী 

অব্স্থা? কেখাদন আমাদের সাহাব্াদের (রাফেয়াল্লাহু আনহু) েুলনায় জ্ঞান কম, 

ধধেয কম, ভাল কাদি সাহােযকারী কম, মানুদষর মদধয মহামারীর মে েুনযীফের 

ফব্স্তার সদব্যাপফর একফি ভয়াব্হ েূষণেুক্ত পৃফেব্ীদে আমাদের ব্সব্াস করদে 

হদে। কোমার প্রফে নসীহা হদে দ্বীদনর সফিক ও মূল রাস্তাফি খুুঁদি নাও এব্ং 

এদক আুঁকদে ধদর রাখ।[iv] 

কোমার প্রফে আমার উপদেশ োকদব্ গুরাব্া হদয় োদকা কেদহেু সময়িায় গুরাব্া 

হদয় োকার।[v] 

একাকী োদকা এব্ং মানুষিদনর সাদে কম কমশার কিষ্টা কদরা। পূব্যব্েযী সমদয় 

কলাদকরা একিন আদরকিন দ্বারা উপকৃে হদেন। ফকন্তু ব্েযমাদন উপকাদরর 
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িাইদে ক্ষফে হওয়ার সম্ভাব্না কব্ফশ। োই আমাদের মদে কলাকিনদক পফরেযাগ 

করার মদধযই কোমার ঈমাদনর ফনরাপত্তা ফনফহে।[vi] 

শাসকদের ব্যাপাদর সাব্ধান কেদকা। কে ককান উদেদশযই োদের কাদি োওয়া ও 

োদের সংশ্রব্ এর ব্যাপাদর সাব্ধান কেদকা। োদের দ্বারা প্রোফরে হওয়ার কক্ষদে 

সাব্ধান। শয়োদনর খুব্ সূক্ষ্ম িাল হল কস মানুদষর অন্তদর এই ফিন্তা ঢুফকদয় কেয় 

কে “আফমদো শুধু মাে অসহায় কলাকদের সাহােয করার িনয ব্া কাদরা উপর 

আদরাপ করা িুলুদমর ভার লাঘব্ করার িনয শাসকদের সাদে আফি ব্া োদের 

কাদি আসা োওয়া কফর। এই কধাুঁকায় অদনদকই পদে আদি োরা এই েুফক্তদক 

শাসদকর কাদি ফপ্রয় পাে হওয়ার িনয অিুহাে ফহদসদব্ কাদি লাগায়।[vii] 

এিা ব্লা হদয় োদক কে- “িাফহল আফব্ে ও উলামাদয় সু এর ফিেনা এর ব্যাপাদর 

সাব্ধান কেদকা। কারণ এই েু’েদলর ফিেনা এমন ধরদণর ো সকলদকই সহদিই 

কগামরাহীদে কিদল কেয়”। 

েফে কোমার কাদি ককান প্রশ্ন আদস ও এর িনয ককান িদোয়ার প্রদয়ািন হয় 

োহদল এফি করদে কেদয় এর সুফব্ধািুকু গ্রহণ কদরা। ফকন্তু সাব্ধান এর িনয 

প্রফেদোফগোয় কনদম কেদয়া না। ঐ সকল কলাকদের মে হওয়ার ব্যাপাদর সেকয 

হও োরা োদের িদোয়াগুদলা মানা হদল খুফশ হয়, োরা োদের কোগুদলা প্রিার 

হদল ব্া অদনক মানুষ  শুনদল আত্মেুফষ্টদে কভাদগ। েখন এর উলদিািা ঘদি েখন 

োর প্রভাব্ এই সকল আত্মেুফষ্টদে কভাগা কলাকিদনর মদধয কেখা োয়।[viii] 

কনেৃদের প্রফে আকাঙ্ক্ষার ব্যাপাদর সেকয হও। েফেও কে ককাদনা মানুদষর কাদি 

কনেৃে স্বণয-রুপার িাইদেও কব্ফশ পিদন্দর েব্ু এফি কফিন ও অস্পষ্টোয় ভরপুর। 

এব্ং ফব্জ্ঞ উলামাগণ িাো এফি অফধকাংশ মানুষই ব্ুঝদে পাদরনা।[ix] োই 

ফনদির নিদসর ফেদক েীক্ষ্ণ েৃফষ্ট রাখ ও সহীহ ফনয়দে কাি করদে োদকা। মদন 

করখ মানুদষর িীব্দন এমন ফকিু ব্যাপার আদস োর িাইদে মৃেুয োর কাদি অদনক 

কব্ফশ পিদন্দর মদন হয়। 
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ওয়াসসালাম।[x] 

মন্তব্য 

[i] সাদয়খ সাফলম আল-ফহলাফল এর “ওয়াসাউস-সালাি” নামক ব্ই কেদক 

উপদরাক্ত ওফসয়াে এর ব্যাখযা কনয়া হদয়দি। 

[ii] োর পুদরা নাম আব্ু আব্েুল্লাহ সুফিয়ান ইব্ন সাইে ইব্ন মাসরুক আস 

সাওফর (৯৭-১৬১ ফহিফর)। 

োর সাওফর কখোব্ফি এদসদি ইব্ন আব্ে মানাে কেদক। হামোন এর সাওফর 

কেদক নয়। োর স্মরণশফক্ত ফিল অসাধারণ। োদক ব্লা োয় জ্ঞাদনর এক ফব্শাল 

আধার। পবূ্যব্েযী উলামাগদণর মদধয ফেফন এক উজ্জ্বল নক্ষে। োর িীব্নী সুফব্ফেে 

এব্ং িারহ ও ো’েীল (ব্ণযনাকারীগদণর নযায়পরায়ণো ব্া কোষত্রুফি সংক্রান্ত 

ইলম), ইফেহাস এব্ং ফিকহ গ্রদে ভরপুর। 

সুফিয়ান সাওফর রহমােুল্লাদহ আলাইফহ এর ব্যাপাদর ফকিু েেয ফনদি কেওয়া হল 

কেগুদলা োহাব্ী রহমােুল্লাদহ আলাইফহ এর “ফসয়ারু আ’লাফমন-নুব্ালা” ও 

আল-হাফিি ইব্ন হািার আল-আসকালানী রহ. এর “োহেীব্ুে োহেীব্” 

কেদক কনওয়া হদয়দি। 

োর উস্তােদের মদধয রদয়দিন-“আব্ু ইসহাক আস-শা’ব্ী, আল-আ’মাশ, 

সুলায়মান আে-োইমী, ইব্রাফহম ইব্দন মাইসারাহ, ইব্ন আওন, োইে ইব্দন 

আসলাম, আমর ইব্দন ফেনার, ইব্দন আিলান, ইব্নুল মুনকাফের, আব্ু-

েুব্াদয়র, ইয়াহইয়া ইব্ন সাইে আল আনসারী প্রমুখ। 

োর িােদের মদধয রদয়দিন :  শু’ব্াহ, আল- আওোয়ী, মাফলক, আব্দুর রাহমান 

ইব্দন মাহফে, ইয়াহইয়া ইব্দন সাইে আল কাত্তান, ইব্নুল মুব্ারাক, হািস ইব্ন 

ফগয়াস, আব্েুল্লাহ ইব্দন ওয়াহব্, আব্দুর রােোক, িুোইল ইব্ন ইয়াে, ওয়াফলে 

ইব্দন মুসফলম, ওয়াফক’ ইব্নুল িাররাহ, ইয়াফেে ইব্দন হারুন, আব্ু নুয়াইম, এব্ং 
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আলী ইব্নুল িাে- ফেফন সুফিয়ান সাওফর কেদক সব্যদশষ ফনভযরদোগয ব্ণযনাকারী 

ফিদলন। 

শু’ব্াহ, ইব্দন উয়াইনাহ, আব্ু আফসম। ইব্দন মায়ীন ও অনযানয আরও অদনদক 

ব্দলদিন-“হােীস ফব্শারেগদণর মদধয প্রধানেম হদেন সুফিয়ান সাওরী। 

ইব্নুল মুব্ারাক ব্দলন কে : আফম এক হািার একদশা শাইদখর নাম ফলখদে পারব্ 

ফকন্তু সুফিয়ান োদের মদধয সদব্যাত্তম। একদলাক ফিজ্ঞাসা কদরফিদলন -“দহ আব্ু 

আব্েুল্লাহ, আপফন কো সাইে ইব্দন িুব্াদয়র সহ অনযানযদের কেদখদিন” সাইে 

ইব্ন িুব্াদয়র উত্তদর ব্দলন- “দসিা ফিল পূব্য সময়কার ব্যাপার। আফম একো 

ব্ফলফন কে আফম সুফিয়ান এর িাইদে উত্তম আর কাউদক কেফখফন। 

“ইব্ন মাহেী ব্দলদিন- “ওয়াহহাব্  ‘মাফলক’ এর িাইদে ‘সুফিয়ান’ এর 

স্মরণশফক্তদক  প্রাধানয ফেদেন”। 

আে-েুওয়াফর ব্দলদিন-“ আফম ইয়াহইয়া ইব্ন মাইন কক কেদখফি কে ফেফন োর 

সময়কাদল ফিকহ, হাফেস, েুহে সহ কেদকাদনা ফব্ষদয় অনয কে কাদরা কিদয় 

সুফিয়ানদকই প্রাধানয ফেদেন। 

আহমাে ফব্ন হাম্বাল রহ. ব্দলন- “আমার অন্তদর কে সকল শাইখদের িনয 

ভালব্াসা আদি সুফিয়ান এদক্ষদে  অগ্রগামী” 

আন-নাসাই ব্দলদিন-“ োদক ফনভযরদোগয ব্লার িাইদেও ফেফন অদনক ব্ে। 

আফম আশা কফর ফেফন কস সকল ইমামদের একিন োদেরদক আল্লাহ সুব্হানাহু 

ওয়া ো’আলা ফব্শ্বাসীদের িনয ইমাম ফহসাদব্ কপ্ররণ কদরদিন। 

ইব্নু আব্ী ফেহব্ ব্দলন –“আমল, আখলাক, জ্ঞান ও দ্বীন এর সফিক ব্ুদঝর 

কক্ষদে োদব্য়ীগদণর সব্িাইদে কািাকাফি ফহদসদব্ আফম সুফিয়ান কক কপদয়ফি। 

োদব্য়ীগদণর কািাকাফি হওয়ার কক্ষদে োর িাইদে উত্তম কাউদক পাইফন। 
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ইব্ন ফহব্বান ব্দলদিন- “ফিকহ, ফিহাে ও নযায়পরায়ণোয় ফেফন ফিদলন 

অগ্রগামীদের একিন” 

ইব্ন উয়াইনাহ ব্দলদিন- “হালাল-হারাম সম্পদকয সুফিয়ান সাওফরর কিদয় 

অফভজ্ঞ আর কাউদক আফম কেফখফন। 

ইসহাক ইব্ন রাহাওয়াইহ ব্দলন – “আফম আব্দুর রাহমান ইব্ন মাহফে কক 

সুফিয়ান, শু’ব্াহ, মাফলক ও ইব্নুল মুব্ারাক এর নাম উদল্লখ করার পর ব্লদে 

শুদনফি -এদের মদধয সুফিয়ানই সব্িাইদে জ্ঞানী। 

মুহাম্মাে ইব্ন েুনব্ুর ব্দলন -“আফম িুোইল কক ব্লদে শুদনফি- আল্লাহর শপে,  

সুফিয়ান আব্ু হাফনিার িাইদেও জ্ঞানী ফিদলন। 

ফব্শর আল হাফি ব্দলন -“সাওফর আমাদের কাদি িনসাধারদণর ইমাম”। 

কাব্ীসাহ ব্দলন – “আফম সুফিয়ান সাওফরর সাদে ব্দসফি অেি মৃেুযর কো স্মরণ 

হয়ফন এমনিা কখদনা ঘদিফন।  োর মে এে কব্ফশ মৃেুযদক স্মরণ করদে আর 

কাউদক কেফখফন। 

সুফিয়ান সাওফরদক ব্লা হদয়ফিদলা “আপফন আর কে ব্ির হােীস ফনদয় গদব্ষণা 

করদে িান? উত্তদর ফেফন ব্দলফিদলন- হােীস ফনদয় গদব্ষণা করার িাইদে উত্তম 

আর ফক আদি? হােীদসর জ্ঞান পৃফেব্ীর সকল জ্ঞাদনর মদধয কশ্রষ্ঠেম। 

আব্দুর রাহমান ইব্দন মাহফে ব্দলন – “আল্লাহ রাসুল (সাাঃ) কেদক আফম েে 

হােীস কপদয়ফি প্রদেযকফি হােীদস  আফম অন্তে একব্ার হদলও আমল কদরফি। 

সম্পােদকর সংদোিন এখাদনই কশষ হল। 

োর িীব্ন সম্পদকয আরও ফব্স্তাফরে েেয পাওয়া োদব্ োহেীব্ুল কামাল 

(১১/৫৪), আে-োব্াকােুল কুব্রা (৬/৩৭১), োফরখ ব্াগোে ( ৯/১৫১), 

ফসয়ারু আলাফমন নুব্ালা (৭/২২৯) এই ব্ইগুদলাদে । আব্ু নুয়াইম ইসিাহানী 
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‘ফহলয়ােুল আওফলয়া’ ব্ইদে োর পফরপুণয ও ফব্স্তাফরে িীব্নী ফলদখদিন। এই 

ব্ই এর মে আর ককান ব্ই পাওয়া োয় না। 

৩) োর নাম আব্ু উেব্াহ আব্বাে ইব্ন আব্বাে ইব্ন খাওয়াস আল-আরসুফি 

আস-শাফম। শাদমর একিন সম্মাফনে ব্যফক্তে। (এখাদন শাম ব্লদে ফসফরয়া, 

ির্যান ও ফিফলস্তীনদক কব্াঝাদনা হদয়দি)। ইয়াহইয়া ইব্দন মাইন, ইয়াকুব্ ইব্দন 

সুফিয়ান আল িাসাফয় ও অনযানযরা োদক ফনভযরদোগয ব্দলদিন। োর িীব্ন 

সম্পদকয আরও েেয পাওয়া োদব্ োরীখ োফরফম (নং ৪৯৫),  আল িাসাফয়র 

ফলফখে আল-মা’ফরিাহ ওয়াে-োফরখ (২/৪৩) এব্ং ফহলায়ােুল আওফলয়া 

ব্ইদে। 

৪) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ও সাহাব্াদয় 

ককরাদমর িীব্নী ও পে িলা কেদক একফি ফব্ষয় স্পষ্টভাদব্ প্রমাফণে কে প্রদেযদকর 

মাদঝ ইফত্তব্া (রাসুলুল্লাহ ও সাহাব্াদয় ককরাদমর পে অনুসরণ) োকা িরুরী। কে 

পদে রাসুল ও োর সাহাব্াগণ িদলদিন কস পেদক আুঁকদে ধদর রাখদে হদব্। 

ইব্ন মাসউে (রাফেয়াল্লাহু আনহু) কেদক সাহীহ সনদে ব্ফণযে আদি কে-“ সুন্নাহ 

অনুসরণ কর ও ফব্েআদের উদ্ভাব্ন কর না, এফিই কোমার িনয েদেষ্ট হদব্। 

উপদরাক্ত হােীসফি ওয়াফক’ োর আে-েুহদে (৩১৫ নং), আহমাে োর আে-

েুহদে (পৃষ্ঠা ২০২), আে-োফরফম োর সুনান এর ভুফমকায় (১/৬৯) সহ আরও 

অদনদক উদল্লখ কদরদিন। এই হােীসফির কব্শ কদয়কফি সনে হওয়ায় এর সনে 

অদনক শফক্তশালী হদয়ি। এিাো আহমাে ও আে-োব্ারাফন োদের আল-কাফব্র 

ও সাফহহ গ্রদে এিার পাদশ অদনক অনুফলখন ফলখার কারদণ এর সনে আরও 

শফক্তশালী হদয়দি। 

৫) োরা কলাক িক্ষুর অন্তরাদল োদক, ফনদিদেরদক খুব্ কব্ফশ মানুদষর সামদন 

প্রকাফশে কদর না ব্া কমদশ না োদেরদক ‘খাফমল’ ব্লা হয়। এফি উত্তম আখলাক 

ও োকওয়ার একফি লক্ষণ, ককননা োরা ঈমাদনর কহিািদের কো ফিন্তা কদর 

োরা কখদনাই “ফরয়া” প্রেশযদনর আশংকা কেদক গাদিল হদয় োয় না। োই োরা 
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খুব্ সেকযোর সাদে কিষ্টা কদর মানুষ কেন োদের ভাদলা কািগুদলার কো িানদে 

না পাদর। োরা ফনদিরাও োদের ভাদলা কািগুদলার কো ভুদল কেদে ব্া খুব্ 

কব্ফশ গুরুদের সাদে মদন রাখা কেদক ফব্রে োকার কিষ্টা কদর। োরা সাধারণ 

মানুষ কেভাদব্ ফনদিদের পাদপর কো লুফকদয় রাদখ োর িাইদেও কব্ফশ সেকযোর 

সাদে োরা োদের ভাল কািগুদলার কো কগাপন রাদখ। োরা আশা কদর ভাদলা 

কাদির কক্ষদে এই আন্তফরকোর িনয আল্লাহ  ককয়ামদের মাদি োদেরদক উত্তম 

পুরষ্কার োন করদব্ন। এই কলাক িক্ষুর অন্তরাদল োকা কলাকগুদলা প্রশংফসে হদে 

িান না, হওয়ার কিষ্টাও কদরন না এব্ং েফে পফরফস্থফে এমন হয় কে োর কে ককান 

একফি কাি োদক প্রশংফসে করার ফেদক ফনদয় োদব্ আল্লাহ  িাইদল কস কাি কেদক 

োরা সদর োন। োরা কলাকিদনর কাদি প্রকাফশে হদে িান না। 

ইমাম মুসফলম োর সাফহহ গ্রদে (১৮/১০) ও আল ব্াগভী ‘শারহুস সুন্নাহ’ 

(১৫/২১-২২) কে এই হােীসফি উদল্লখ কদরদিন-“আফমর ইব্ন সা’ে ইব্দন 

আব্ী ওয়াককাস ব্ণযনা কদরন- একফেন সা’ে (রাফেয়াল্লাহু আনহু) মরুভুফমদে 

োর কমষ ও উিগুদলাদক কেখাদশানা করফিদলন, এ সময় োর কিদল উমর োর 

কাদি আসদলন। সা’ে (রাফেয়াল্লাহু আনহু) োর কিদলদক কেখদে কপদয় ব্লদলন-

“আফম এই আদরাহণকারীর শয়োনী কেদক আল্লাহ র কাদি পানাহ  িাই”। উমর 

োর ফপোর কাদি এদস ব্লল; ব্াব্া, আপফন ফক মরুভূফমদে ঘুদর ঘুদর কমষ ও উি 

িরাদনা আরব্ ফহদসদব্ই সন্তুষ্ট হদয় কগদলন েখন কলাকিন আদলািনা করদি কে 

মফেনার পরব্েযী শাসক কক হদব্?”। সা’ে (রাফেয়াল্লাহু আনহু) উমার এর ব্ুদক 

হালকা কদর আঘাে কদর ব্লদলন- িুপ কর! “আফম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়া সাল্লামদক ব্লদে শুদনফি- “ফনশ্চয় আল্লাহ  ধমযভীরু, ফনদির 

অব্স্থার উপর সন্তুষ্ট ও কলাকিক্ষুর অন্তরাদল োকা ব্ান্দাদের ভালব্াদসন”। 

োই সুফিয়ান সাওরী রহ. “সময়িা কলাকিক্ষুর অন্তরাদল গুরাব্া হদয় োকার 

সময়” ব্লদে ব্ুঝাদে কিদয়দিন এিা এমন একিা সময় েখন কলাকিনদক োদের 

ভাল কািগুদলাদক কলাকিক্ষুর অন্তরাদল রাখদে হদব্। োর মাদন এই নয় কে 
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অজ্ঞাে ফহসাদব্ কলাকিক্ষুর অন্তরাদল গুরাব্া হদয় োকদে কেদয় কস সব্ কাি কময 

কিদে ফেদয় অলস অকমযণয হদয় োদব্। এর স্বপদক্ষ ২ ফি প্রমাণ রদয়দি। 

প্রেমে, নব্ীফি (সাাঃ) ব্দলদিন-“আল্লাহ  ো’আলার কাদি শফক্তশালী ঈমানোর 

েুব্যল ঈমানোর কেদক কব্ফশ পিদন্দর” 

ফদ্বেীয়ে, এফি একফি প্রফেফষ্ঠে ও ব্হুল ব্ফণযে হাফেস কে নব্ীফি (সাাঃ) সব্সময় 

আল্লাহ  ো আলার কাদি কুুঁদেফম ও অলসো কেদক পানাহ িাইদেন। 

৬ ) উেলাহ শদব্দর অেয একাকী োকা। এখাদন উেলাহ শব্দ ফেদয় কলাকিদনর 

সাদে কম কমশার কো ব্ুঝাদনা  হদয়দি েফেও এখদনা কলাকিদনর কাি কেদক 

পারস্পফরক ফকিু উপকার কনয়ার রাস্তা রদয়দি। োই ফেফন এ কো ব্ুঝাদে িানফন 

কে সকল কক পফরেযাগ কদর োকদে হদব্ কারণ একিন োয়ী েফে কলাকিনদক 

আল্লাহ  এর পদে নাই র্াদকন োহদল অজ্ঞ-ফব্ধমযী এরা ফকভাদব্ আল্লাহ র কো 

িানদব্? সংশদয় আক্রান্ত ব্যফক্ত ফকভাদব্ সফিক পদের কখাুঁি পাদব্? কে আল্লাহদক 

না কমদন ফনদির উপর ফনদিই িুলুম করদি কস ফকভাদব্ মুফক্তর পে পাদব্? আর 

এব্যাপাদর ককান সদন্দহ কনই কে ফেফন ধধদেযর সাদে এই সকল কলাকিদনর সাদে 

শুধুমাে আল্লাহ  ো’আলার িনয কমদশন, োদেরদক আল্লাহ  কিনা, সংশয় েূর 

করা, িুলুম কেদক উত্তরদণর পে কেখান। োদের িনয পরকাদল আল্লাহ  

ো’আলার কাদি অদনক পুরষ্কার রদয়দি। 

৭) ইব্নুল িাওেী (মৃেুয; ৫৯৭ ফহিফর) (রফহমাহুল্লাহ) োর ‘োলব্ীস ইব্ফলস’ 

ব্ইদে (পৃষ্ঠা ১২১-১২২) ব্দলদিন-“উলামাগণ েখন শাসকদের সাদে কমশা 

শুরু কদরন ইব্ফলস েখন োদেরদক কধাুঁকা কেয়ার কিষ্টা কদর। এই কধাুঁকার িদল 

আদলমগণ শাসকদের কোষাদমাে করা শুরু কদরন এব্ং সুদোগ োকা স্বদেও 

োদেরদক অনযায় কাদি ব্াধা প্রোন কেদক ফব্রে োদকন। োরা শাসকদের কস 

সকল কক্ষদেও িাে কেয়া শুরু কদরন কেখাদন ইসলাম ককান িাে কেয়না এর িদল 

োরা েুফনয়াফব্ ফকিু স্বােয হাফসল করদে পাদরন। আর এদভদব্ই অনযায় ও েুনযীফের 

রাস্তা োরা খুদল কেন। 
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প্রেমে, শাসকরা ব্দল োদক- আফম েফে সফিক না হোম োহদল এই সকল 

আদলমরা অব্শযই আমাদক ব্াধা প্রধান করদেন। আর কেদহেু োরা আমার কেয়া 

সম্পে-হাফেয়া গ্রহণ করদিন কসদহেু অব্শযই আমার সম্পে-হাফেয়া হালাল। 

ফদ্বেীয়ে, সাধারণ িনগণ ব্দল োদক- এই শাসদকর শাসন ব্যব্স্থা, োর সম্পফত্ত, 

োর কাি কময সব্ফকিুই ফিক আদি। েফে ফিক না োকদো োহদল অব্শযই 

উলামাগণ োর সম্পদকয সমাদলািনা করদেন। 

েৃেীয়ে, আদলমগণ ব্দল োদকন-  কেদহেু োরা োদের দ্বীনদক কলুফষে কদরদিন  

োই শয়োন ইব্ফলস োদের দ্বারা শাসদকর উফক্তর স্বপদক্ষ েুফক্ত প্রোন করায়। 

োরা ব্দল োদকন আমরা শাসক ও সাধারণ মুসফলমদের মাদঝ মধযস্থো করার 

িনয শাসকদের কাদি ফগদয় োফক। েদব্ োদের এই ফমেযা কধাুঁকা প্রকাফশে হদয় 

োয় েখন অনয ককউ শাসক ও মুসফলমদের মাদঝ মধযস্থো করার িনয এফগদয় 

আদস। োরা এই নেুন আগুন্তুকদক ফনদয় খুফশ হয় না। োরা শাসদকর কাদি নেুন 

আগুন্তুকদক ফনদয় আদি ব্াদি কো ব্দল োদক কারণ োরা শাসকদের একমাে 

মদনাদোদগর ককন্দ্রফব্ন্দু হদয় োকদে িায়। 

োই শাসকদের সাদে োকা ঈমানোরদের িনয খুব্ ফব্পেিনক। েখন আদলম 

উলামারা শাসকদের েরব্াদর োন েখন হয়ে সফিক ফনয়দেই োন, ফকন্তু েখন 

শাসক োদেরদক সম্মান করা শুরু কদরন ও োদের উপর ফব্ফভন্ন গুরুেপূণয োফয়ে 

কেয়া শুরু কদরন েখন োদের মদধয উচ্চাকাঙ্ক্ষা িদল আদস। এরিদল োরা 

শাসকদের কোষাদমাফে করা শুরু কদরন ও োদেরদক োদের অনযায় কাদি ব্াধা 

প্রোন করা কেদক ফব্রে োদকন। আর এভাদব্ই োদের ফনয়দের মদধয পফরব্েযন 

কেখা কেয়। সুফিয়ান সাওফর ব্লদেন- “শাসকরা আমাদক অপমান করদব্ ব্া কিাি 

কদর কেখদব্ এিাদে আফম ভয় পাই না। আফম ভয় পাই কে োরা আমাদক সম্মান 

করদব্ োর িদল আমার অন্তর োদের ফেদক ঝুদক পেদব্। 

হাফিি ইব্ন রিব্ হাম্বাফল (মৃেুয ৭৯৫ ফহিফর) োর শারহুল হােীস মা’ফেব্ান 

(পৃষ্ঠা ৫৩) কে ব্দলন” অদনক সালািগণ আদলম উলামাদের শাসকদের েরব্াদর 
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সৎ কাদির আদেশ অসৎ কাদি ফনদষধ করার উদেদশয কেদেও ফনদষধ কদর 

োদকন। এই ফনদষধাজ্ঞার পদক্ষ োরা োরা হদলন 

উমার ইব্ন আব্দুল আফেে, ইব্নুল মুব্ারাক, সুফিয়ান সাওফর প্রমুখ। ইব্নুল 

মুব্ারাক ব্দলদিন – “আমাদের সাদে োরা োরা এমন নয় কে োরা শাসকদের 

সৎ কাদি আদেশ ও অসৎ কাদি ফনদষধ করার উদেদশয োদের েরব্াদর প্রদব্শ 

কদরন। ব্রং োরা কো এমন; শাসকদের েরব্াদরর ব্াইদর কেদক োদেরদক সৎ 

কাদি আদেশ ও অসৎ কাদি ফনদষধ কদরন। এই পদ্ধফেদে কাি করার কারণ 

একিাই কে, ককউ েখন শাসকদের েরব্াদর প্রদব্শ কদর েখন োর কধাকায় পরার 

সম্ভাব্না কব্দে োয়। একিন আদলম েখন শাসকদের েরব্ার কেদক েূদর োকদব্ন 

েখন োর কধাুঁকায় পোর সম্ভাব্না কম োদক। এদক্ষদে ফেফন সৎ কাদির আদেশ 

ও অসৎ কাদির ফনদষধ পূব্যক কস ফব্ষদয়র উপর অিল োকদে পাদরন। ফকন্তু েখন 

ফেফন শাসকদের েরব্াদর োদের মুদখামুফখ হন েখন োর অন্তর শাসকদের ফেদক 

ঝুদক পদে। ককননা সম্মাফনে হওয়া ও সম্মান পাওয়ার ইো মানুদষর িন্মগে 

ভাদব্ই অন্তদর লুফকদয় োদক। এর িদল ফেফন োদের কোষাদমাে করা শুরু কদরন 

ও োদের প্রফে ককামল হওয়া শুরু কদরন, োর অন্তর শাসকদের ফেদক ঝুদক 

পদর, ফেফন শাসকদের ভালব্াসদে শুরু কদরন। শাসক েফে আদলম-উলামাগণদক 

শ্রদ্ধা ও ভালব্াসার সাদে গ্রহণ কদর, আদলমগণও শাসকদের ভালব্াসার সাদে 

গ্রহণ করা শুরু কদরন। এমন ঘিনাই ঘদিফিল আব্দুল্লাহ ইব্ন োউস ও োর 

সময়কাদলর একিন শাসদকর মদধয। িদল োউস কিদলদক ব্কা কেন ও ফব্োফেে 

কদরন। আর সুফিয়ান সাওফর আব্বাে ইব্ন আব্বাে কক “শাসকদের ব্যাপাদর 

সাব্ধান-” ব্দল একফি  ফিফি ফলদখন। 

আন্দালুদসর আদলম ইব্নু আফব্দল ব্ার (মৃেুয ৪৬৩ ফহিফর) োর ‘িাফমউ 

ব্ায়াফনল ইলম’ গ্রদে (পৃষ্ঠা ১/১৮৫-১৮৬) অধযায়ফি এিা ব্দল কশষ কদরদিন 

কে, সালািরা শাসকদের েরব্াদর োওয়াদক ঘৃণা করদেন। 
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এই অধযাদয়র ফব্ষয়ব্স্তু হল অেযািারী, েুনযীফেপরায়ণ শাসকদের সাদে আদলমদের 

আিরণ ককমন হদব্। োইদহাক শাসক েফে মহৎ ও নযায়পরায়ণ হয় োহদল োর 

েরব্াদর োওয়া, োর সাদে কেখা করা, োদক ভাদলা ও উত্তম কাদি সাহােয করা 

ফনাঃসদন্দদহ অদনক সওয়াব্ পাওয়ার মে কাি। এর উোহরণ আমরা কেখদে পাই 

উমার ইব্দন আব্দুল আেীে এর িীব্ফনদে। োর েরব্াদর কসসময়কার কশ্রষ্ঠ 

আদলমরা কেমন উরওয়াহ ইব্দন েুব্াদয়র ও ইব্দন ফশহাব্ আে-েুহফর এর মে 

উলামারা ফিদলন। 

উমার ইব্ন আব্দুল আফেে এরপর ইব্দন ফশহাব্ আব্দুল মাফলদকর েরব্াদর আসা 

োওয়া করদেন। ইব্দন ফশহাদব্র পর োর কিদলও আব্দুল মাফলদকর েরব্াদর আসা 

োওয়া কদরদিন। এ িাোও আরও অনযানয কে সকল আদলম উলামাগদণর 

শাসকদের েরব্াদর আসা োওয়া ফিল োরা হদলন আশ-শা’ব্ী কাব্ীসাহ, ইব্দন 

েু’আইব্, ইব্দন হায়াে আল ফকফন্দ, আব্ুল ফমকোম (ফেফন অদনক ব্ে মাদপর 

আদলম ফিদলন), আল হাসান, আব্ুে ফেনাে, মাফলক ইব্ন আনাস, আল 

আওোই, আশ-শাফিই এব্ং আরও অদনদকই। েফে আদলম উলামাগণ শাসকদের 

েরব্াদর প্রদয়ািন অনুোয়ী োন ও োদেরদক ফব্ফভন্ন কাদি োর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার 

সাহাদেয সৎ উপদেশ কেন োহদল অব্শযই ো মৃেুযর আগ পেযন্ত োর উপর আল্লাহ 

ো আলার সন্তুফষ্টর কারণ। ফকন্তু শাসকদের েরব্ারগুদলা কিেনা ও পরীক্ষার 

োয়গা োই ফনদিদের ঈমাদনর ফনরাপত্তার স্বাদেয এগুদলা এফেদয় িলাই উত্তম। 

অব্শযই োুঁরা সেয ব্লদিন, হক কািফি কদরদিন ও ফহকমাদের সাদে সফিক 

উপদেশ ফেদয়দিন। 

আল্লাহ এর রাসুদলর ফনদির কোফি কশানার পর োরা ো কদরদিন, ব্দলদিন এ 

িাো আর কী-ইব্া ব্লদে ব্া করদে পাদরন। আল্লাহ এর রাসুল (সাাঃ) ব্দলদিন 

“শাসকদের কাদি োরা আদস োদেরদকই পরীক্ষার সমু্মখীন করা হয়।” হাফেসফি 

আব্ু োউে (নং ২৮৫৯), ফেরফমফি (নং ২২৫৬), নাসায়ী (৭/১৯৫-১৯৬), 
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আহমাে (১/৩৫৭) এব্ং অনযানয আরও অদনদকই আব্ু মুসা আশ’আরী রাাঃ 

কেদক ব্ণযনা কদরন। 

৮) এফি হল ফরয়া। সাধারনভাদব্ কেিাদক কলাক কেখাদনার ব্া কলাদকর প্রশংসা 

পাওয়ার িনয ইব্াোে করাদক ব্ুঝায়। আফম  ফরয়ার কারণ, এফি ফকভাদব্ হয়, এর 

প্রকারদভে, এব্ং এফি কেদক মুফক্তর উপায় আমার “আর-ফরয়া” নামক ব্ইদে 

ফব্স্তাফরেভাদব্ ব্ণযনা কদরফি। 

৯) ইব্ন আব্দুল-ব্ার োর “িাফমউ ব্ায়াফনল-ইলম “ ব্ইদে (১/১৪৩-১৪৪) 

ফলখদিন- 

কনেৃদের প্রফে ভালব্াসা ফব্দষর মে ো িীব্নদক ধ্বংস কদর কেয়, 

এব্ং এর কপ্রফমকদক েুদদ্ধর প্রফে আকফষযে কদর, 

এফি সম্পদকযর ব্ন্ধন ও ফিহ্বার ব্াধ কভদে কেয়, 

িদল িফরে ও দ্বীন েু’ফিই ধ্বংস হদয় োয়। 

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা িাো কে কনেৃে কপদয় োয় 

সেযানুরাগীদের শত্রু িাো কস আর ফকিু নয়, 

মানুষদক ধাফব্ে কদর োরদিদয়ও ফনকৃষ্ট ফেদক 

এরদ্বারা নব্ীফির শত্রুদের সাদে প্রফেদোফগো কদর। 

কলখক এখাদন ো ব্লদে ও ব্ুঝাদে কিদয়দিন ো অেযন্ত গুরুেপূণয। েফে ককান 

োফলব্ুল ইলম এ ব্যাপাদর ফব্স্তর পোদশানা কদর োহদল অব্শযই কস লাভব্ান 

হদব্। 
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১০) আব্ু নুয়াইম োর ‘আল-ফহলইয়াহ’ কে (৬/৩৭৬-৩৭৭) ,  ইব্ন রিব্ 

োর ‘শারহুল হাফেস মা’েীব্ান’ (পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪) কে  এব্ং আে-োহাফব্ োর 

‘ফসয়ারু আ’লাফমন নুব্ালা’ ব্ইদে সুফিয়ান সাওফরর িীব্নী অধযাদয় এই উফক্তর 

কো ব্ণযনা কদরদিন। এফি আদলম উলামাদের অদনক পিদন্দর ও ব্হুল আদলাফিে 

একফি উফক্ত। 

হাফিি আল ফমেেী (রফহমাহুল্লাহ) োর ‘োহেীব্ুল কামাল’ ব্ইদে (পৃষ্ঠা 

১৪/১৪৩) আব্বাে ইব্ন আব্বাে এর িীব্নীদে ফলদখদিন- “ফেফন ফিদলন শাম 

ও এখানকার ঈমানোরদের মদধয উত্তমদের মদধয অনযেম। এব্ং সুফিয়ান সাওফর 

োদক োর কসই ফব্খযাে অফসয়েনামাফি ফলদখফিদলন কেখাদন জ্ঞান, ফশষ্টািার, 

উদৃ্বফে ও উপদেদশর সমন্বয় ফিল”। 


